
„Bądź jak Newton” 
 Ciekawostka: 

Isaak Newton studiował na 

Uniwersytecie w Cambridge  

w czasie, kiedy w Europie szalała epidemia dżumy.  Gdy uniwersytet 

w 1665 roku zawiesił zajęcia, wtedy młody naukowiec musiał 

pracować w domu. Z tego okresu znamy jego osiągnięcia nie tylko  

w matematyce (rachunek różniczkowy i całkowy), ale też w fizyce – 

optyce  

i grawitacji. To był początek odkryć, o których dzisiaj uczycie się  

w szkole, a które dały podstawy do odkrywania praw przyrody  

i szeroko pojętej nauki. Dokonania Newtona, są też  przykładem na to, 

że będąc w domu w czasie epidemii, również można pogłębiać swoją 

wiedzę i umiejętności jak i  rozwijać kreatywność. Można się 

zadziwić nawet czymś oczywistym jak rozgwieżdżone niebo na 

wiosnę albo odkryć, że już się umie np. rozwiązać trudne zadanie  

z fizyki, biologii, chemii czy matematyki. 

Dlatego, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zachęcam Was do 

podjęcia wyzwania. Zróbcie coś kreatywnego z czego przede 

wszystkim WY będziecie dumni. Może to być pojazd kosmiczny  

z dostępnych w domu klocków, baza na Księżycu lub wiersz o tym co 

widzisz przez okno, rysunek rozwijających się liści na gałązce 

czereśni. Może przeczytasz ciekawy artykuł  

w Uranii, który jest udostępniony w ramach programu  „Akcja 

#zostańwdomu i „Zdalna Klasa” z Uranią na  stronie  

https://www.urania.edu.pl/archiwum,  albo oglądniesz wybrany 

odcinek Astronarium na YouTube. Zachęcam też do strony Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. Znajdziecie tam zakładkę 

/Eksperymentuj samodzielnie #Kopernik w domu/. Wykonaj 

eksperymenty, opisz co Cię zaciekawiło, podziel się z innymi, nie 

https://www.urania.edu.pl/archiwum


chowaj swojej wiedzy tylko dla siebie. Wasze odkrycia lub dokonania 

przyślij na adres m58dudek15@gmail.com , a ja je umieszczę na 

stronie internetowej szkoły.  

„Bądź jak Newton” 

Dzisiaj (2.04.20.) proszę Was o oglądanie filmów na stronie 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/ , zakładka Kopernik 

wirtualnie. Są tam trzy filmy: Jak prawidłowo myc ręce, Jak 

patogeny przenoszą się na przedmiotach oraz Co się dzieje, kiedy 

podajemy komuś rękę. Nie chodzi o to aby Was straszyć, ale żebyście 

wiedzieli to zawsze, nie tylko teraz, kiedy mamy epidemię.  

Następnie, gdy już to oglądniecie (może nawet z rodzicami) 

porozmawiajcie o tym, zachęćcie też innych, znajomych, aby te 

krótkie filmiki zobaczyli. Takie zachowania mogą komuś, jak też Wam, 

uratować zdrowie lub życie.  

W ramach rozwijania kreatywności skorzystajcie ze strony 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kurs-majsterkowania/  

i zabawcie się w majsterkowiczów. Jeśli uda Wam się zrobić 

helikopter lub samochód odrzutowy, lub świecącą kartkę, mikroskop 

z telefonu, nagrajcie film, zróbcie zdjęcie lub inaczej udokumentujcie. 

Przyślijcie do mnie, a ja umieszczę na stronie. Będzie to Wasz udział  

w akcji „Bądź jak Newton”.  

Adres do korespondencji 

m58dudek15@gmail.com 

 Pozdrawiam Was serdecznie i tęsknie już za Wami i Waszymi 

pomysłami. 

M. Dudek 
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